MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA MIKROREGIONU
BUCHLOV
Občanské sdružení
Buchlovice 800, 687 08
IČO: 266 62 698

Zápis jednání výběrové komise MAS Buchlov,
konané dne 6.3.2013, v zasedací místnosti Městyse Buchlovice
Přítomni:
Hosté:

dle prezenční listiny
Marcela Ingrová, František Ingr, Mikuláš Krys

Program:

Zahájení jednání
Veřejná obhajoba projektů
Hodnocení předložených projektů v rámci 7. Výzvy
Závěr

1.
Předseda MAS, Miroslav Kovářík, přivítal všechny přítomné a poděkoval za
stoprocentní účast členů Výběrové komise. Manažerka MAS seznámila přítomné se
žádostmi, které byly předloženy v rámci 18. kola příjmu žádostí, 7. Výzvy MAS Buchlov
v Programu rozvoje venkova, které prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti.
V rámci administrativní kontroly byl ukončen projekt žadatele VKT Velehrad, s.r.o., Mikuláš
Krys, kde žadatel byl vyzván k doložení Kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlasu, nebo
jiného dokladu, vydaným stavebním úřadem, na jehož základě je objekt užíván, ze kterého
vyplývá, že se jedná o provozovnu. Pan Krys ve stanoveném termínu nepředložil požadované
rozhodnutí, takže došlo k nesplnění podmínek Pravidel pro předložení Žádosti o dotaci, čímž
jsme byli nuceni ukončit administraci tohoto projektu. V případě, že žadatel tento
nedostatek odstraní, bude možné projekt předložit v rámci letní výzvy, která se předpokládá
v termínu 5. 6. – 11. 6. 2013.
2. V rámci veřejné obhajoby byly představeny dva projekty:
Fiche 1 – Buchlovsko - Slovácké tradiční řemesla
MAS/07/01, Marcela Ingrová - Dovybavení nové cukrářské výrobny, Velehrad
Fiche 6 – Lidé a prostředí na Buchlovsku
MAS/07/06, Římskokatolická farnost Velehrad - Pořízení techniky pro údržbu přístupových
cest a ošetření zatravněných ploch, Velehrad
MAS/07/02, Obec Tupesy - Místní komunikace – od Boršic v obci Tupesy, Tupesy
MAS/07/07, Obec Medlovice - Posezení u cesty – Medlovice, Medlovice
MAS/07/08, Obec Modrá - Revitalizace veřejných ploch na Modré, Modrá
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Fiche 5 – Lidé a život na Buchlovsku
MAS/07/04, Obec Buchlovice - Skate park Buchlovice, Buchlovice
MAS/07/05, Obec Boršice - Přístavba MŠ Boršice – I. etapa, Boršice
U projektů, kde se jednalo o rekonstrukci budov, které jsou v majetku obcí, MAS upustila od
šetření projektu na místě.
3. Hodnocení předložených projektů v rámci 7. Výzvy
Projekty, které byly hodnoceny, byly před zasedáním k dispozici v kanceláři MAS, kde bylo
možné se s projekty seznámit. Kompletní podklady vč, stavební dokumentace, byly rovněž
k dispozici na jednání Výběrové komise.
Hodnocení prováděli všichni členové výběrové komise. V případě, že člen Výběrové komise
byl zároveň i předkladatelem Žádosti, tento projekt nehodnotil. Prohlášení o nepodjatosti
podepsali všichni členové komise po seznámení s jednotlivými projekty a před samotným
hodnocením projektů.
Manažerka MAS seznámila znovu přítomné s obsahem projektu včetně zdůvodnění
navrhovaného bodového hodnocení. Členové komise znovu ohodnotili jednotlivá kritéria.
Bodové hodnocení bylo zaznamenáno, a po ohodnocení všech bodovacích kritérií byl
proveden součet bodů a vyplněn formulář – Bodové hodnocení projektu. Hodnocení bylo
podepsáno přítomnými členy výběrové komise.V rámci každé Fiche byly projekty seřazeny
podle počtu bodů sestupně a byl proveden výběr projektů.
V rámci 7. Výzvy bylo vybráno 7 projektů v celkové výši 6 719 147,-. Pro letní výzvu tak
zůstává dočerpat 2 690 173,- Kč.Manažerka MAS dostala za úkol v krátké době udělat
audit rozpracovaných investičních projektů a v případě, že by výběrové řízení bylo nižší, než
byla podepsána Dohoda, provede Hlášení o změně. Ušetřené prostředky z celkové alokace
pro dané období pak bude možné naposled využít v letní výzvě.Výsledky z hodnocení
projektů byly předány Programového výboru, který předloží vybrané projekty ke schválení
VH.
4. Jednání ukončil předseda MAS, který poděkoval přítomným s pozváním na 13.3.2013, kdy
VH MAS schválí vybrané a předložené projekty.
V Buchlovicích dne 7.3.2013

………………………………………………………
Zapsala manažerka MAS

………………………………………………………
ověřil předseda MAS
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